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FORORD

I året 2016 har Nationalparkfonden ud over sine projekter til udvikling af
Nationalparken arbejdet indgående med to store planlægningsopgaver.
Det ene projekt vedrører en revisionen af Nationalparkplan Mols Bjerge,
hvor der har været afviklet en indledende offentlighedsfase med debatoplæg
og en lang række møder. Herefter har bestyrelse og råd formuleret selve
planforslaget, med særlig fokus planens handlingsdel.
Det andet projekt vedrører planlægningen af Nationalparkens kommende
velkomstcenter ved Kalø Slotsruin, hvor der har været afviklet en stor arkitektkonkurrence.
Beretningen indeholder en redegørelse for nationalparkbestyrelsens, -rådets
og -udvalgenes væsentligste beslutninger og dispositioner i 2016 samt en
gennemgang af de aktiviteter og projekter, der på den baggrund er blevet
iværksat igennem året.
Aktivitetsniveauet i 2016 har været højt, og det er derfor en tilfreds bestyrelse for Nationalpark Mols Bjerge, som fremlægger sin beretning for året.

Erling Post
Formand for Nationalpark Mols Bjerge
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B EST Y R E L S E , R Å D O G U DVA LG

Nationalpark Mols Bjerge er oprettet i henhold til bekendtgørelse nr. 789 af 21. august 2009 jf. Lov om nationalparker
nr. 533 af 6. juni 2007.
Nationalparkfonden ledes af en bredt sammensat bestyrelse,
som er udpeget af miljøministeren. Nationalparkfond Mols
Bjerge er et uafhængigt organ under Miljøministeriet.
Fondsbestyrelsen er nedsat for at etablere og udvikle Nationalpark Mols Bjerge. Nationalparkens 2. bestyrelsesperiode
startede 1. oktober 2013.

Jette Sørensen		
Jørgen Ivar Mikkelsen
Klaus Bertram Mikkelsen
Thorkil Danielsen		
Margit Røgind		
Marianne Kirkegaard
Peter Brostrøm		
Rita Geertz		
Susanne Bødker		
Trine Graae Lundorf
Verner Damm		
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Bestyrelsen har i 2016 holdt fem møder og behandlet 52
dagsordenspunkter. Dagsordener med sagsfremstillinger og
beslutninger kan ses på Nationalparkens hjemmeside.
Rådet har i 2016 holdt tre møder og behandlet 28 dagsordenspunkter. Rådets dagsordener med referatnotat fra
møderne kan ses på Nationalparkens hjemmeside.

RÅDET

BESTYRELSEN
Anne Sophie Gamborg
Erling Post
Eva Kullberg		
Jakob Vedsted		

Rådet for Nationalpark Mols Bjerge er nedsat af bestyrelsen.
Rådet består af organisationer og foreninger, som bestyrelsen anser som vigtige for at sikre den bedst mulige faglige
rådgivning og lokale forankring af nationalparkarbejdet.

Dansk Skovforening
Formand
Dansk Botanisk Forening
Museumsforeningen for
Ebeltoft og Omegn
Rådet for Nationalpark Mols
Bjerge
Djursland Landboforening
Foreningen af Private Lodsejere
i og omkring Mols Bjerge
Friluftsrådet, Østjylland
Danmarks Naturfredningsforening, Syddjurs
Syddjurs Byråd
Naturstyrelsen, Kronjylland
Lodsejerforeningen
Mols Bjerge Fredning
SAM, Sammenslutning af
Grundejerforeninger i Syddjurs
VisitDenmark
Rådet for Nationalpark
Mols Bjerge

Arrild Anthonsen		
Bent Dall			
Bo Kristensen		
Flemming Hørsted		

Geert Bilander 		
Hanne Sloth		
Jens Henrik Petersen
Jette Sørensen		
Joy Klein			
Jørgen Lund Møller		
Kim W. Olesen		
Reidar Lænø		
Thomas Secher Jensen
Thorkild Hansen		
Verner Damm		

Plantning og Landskab
Ebeltoft Kunstforening
Djurslands Udviklingsråd (DUR)
Danmarks Sportsfiskerforbund,
Dansk Fritidsfiskerforbund og
Dansk Amatørfiskerforening
Træskibs Sammenslutningen
Lokalafdeling i Ebeltoft
Handel Syddjurs
Foreningen til svampekundskabens fremme, Østjylland
Dansk Geologisk Forening
Dansk Ornitologisk Forening
Karpenhøj Naturcenter
Ebeltoft Håndværkerog Borgerforening
Danmarks Jægerforbund
Molslaboratoriet, Naturhistorisk Museum Århus
BLIS – Foreningen for By- og
Landskabskultur i Syddjurs
Det Danske Spejderkorps

Bestyrelse og råd arbejder i fire stående udvalg med at
udvikle Nationalparken inden for områderne natur, kultur,
friluftsliv samt erhverv. Bestyrelsen har fordelt egne medlemmer og rådsmedlemmer i de enkelte udvalg efter faglige
kompetencer og interesser. Udvalgene har ingen beslutningskompetence i forhold til bevilling af midler, hvis denne
ikke direkte er uddelegeret af bestyrelsen i en konkret sag.

U DVA LG E N E
Naturudvalget:
Jette Sørensen (fmd.), Eva Kullberg, Jens Henrik Petersen,
Joy Klein, Jørgen Ivar Mikkelsen, Klaus Bertram Mikkelsen,
Margit Røgind, Peter Brostrøm, Reidar Lænø og Thomas
Secher Jensen.
Kulturudvalget:
Jakob Vedsted (fmd.) Arrild Anthonsen, Bent Dall, Geert
Bilander, Marianne Kirkegaard, Susanne Bødker og Thorkild
Hansen.
Friluftsudvalget:
Rita Geertz (fmd.), Erling Post, Flemming Hørsted, Jørgen
Lund Møller, Thorkil Danielsen og Verner Damm.
Logo- og erhvervsudvalget:
Jørgen Ivar Mikkelsen (fmd.), Anne Sophie Gamborg, Bo Kristensen, Hanne Sloth, Kim W. Olesen og Trine Graae Lundorf.
De enkelte udvalgs arbejde beskrives nedenfor i afsnittene
om aktiviteter og opnåede resultater inden for henholdsvis
natur, kultur, friluftsliv samt erhvervsområdet.
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VISION OG FORMÅL

N AT I O N A L PA R K M O L S B J E R G E
– T I L G AV N F O R N AT U R E N O G G L Æ D E F O R M E N N E S K E R

Nationalparkfonden har følgende formål med sit virke:
1.	at bevare, styrke og udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet,
sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-,
overdrevs- og skovlandskaber,
2.	at bevare og styrke de landskabelige og geologiske værdier i det unikke
istidslandskab,
3.	at bevare og styrke nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder og enkeltelementer,
4.	at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab, herunder bymiljøer,
5.	at styrke forskning, undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige værdier
og
6.	at støtte en udvikling til gavn for lokalsamfundet, herunder erhvervslivet,
med respekt for beskyttelsesinteresserne.
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N AT U R

N AT U R U D VA L G E T
Naturudvalget har i 2016 afholdt 4 møder. På møderne har
udvalget behandlet ansøgninger om støtte, drøftet og igangsat enkelte nye natur- og geologiprojekter, men fortrinsvist
overvåget og videreudviklet eksisterende projekter.
Udvalget har over flere møder og på et planseminar arbejdet
med natur- og geologitemaerne til den nye nationalparkplan – først redegørelse og debatoplæg til den indledende
offentlighedsfase og møde 28. juni på Øvre Strandkær og
derefter behandling af indkomne forslag og udarbejdelse af
tekst til planforslaget.
Udvalget har arbejdet meget med projektformidling – herunder forskningsformidling - gennem faglig projektrapportering
især i serien Naturrapporter fra Nationalpark Mols Bjerge,
diverse radioindslag, avis- og tidsskriftartikler og foredrag.
Forskningsdelen foregår løbende gennem samarbejdsprojekter med Aarhus Universitet, herunder specialeprojekter.
Udvalget arbejder således sammen med Aarhus Universitet,
både Geoscience og Bioscience, Den Danske Naturfond,
Naturstyrelsen Kronjylland, Djursland Landboforening,
konsulentfirmaerne HabitatVision, Ornit.dk, JTL Consult
og Sweco samt Naturhistorisk Museum Molslaboratoriet,
Syddjurs Kommune og en lang række private lodsejere.
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N AT U R
Nationalparkfonden skal arbejde for at bevare, styrke og
udvikle naturen, dens mangfoldighed, kontinuitet, sammenhæng og frie dynamik, især for de nationalt betydningsfulde kyst-, overdrevs- og skovlandskaber (§ 2 stk. 1)

I 2016 har Nationalparkfonden gjort dette ved at:
•	Indlede et tæt samarbejde med Den Danske Naturfond
om konkret arealerhvervelse med henblik på bedre
udvikling, pleje og sammenbinding af værdifuld hedeog overdrevsnatur, herunder møder og aftaler om mulig
græsningsforening med private lodsejere i nærområdet.
•	Fortsætte med drift og floraundersøgelser i projekt ”31
sandmarker i Mols Bjerge” sammen med Naturstyrelsen
Kronjylland – herunder igangsætte et pilotforsøg med
frøspiring i mineraljord.
•	Iværksætte kortlægning af den truede ikonart Opret
Kobjælde – med kortlægning/optælling af kendte og
nyopdagede bestande i samarbejde med lodsejere,
borgere, frivillige og Aarhus Universitet.
•	Igangsætte naturvenlig arealdrift på bynære erhvervsog rekreative arealer i og omkring Ebeltoft i Biodiver-

City-projektet. Hos to lodsejere, Kvadrat og Møller-Nielsen Natur, blev der aftalt og etablereret forsøgs- og
demonstrationsparceller med sandmark. Der blev i sommeren 2016 foretaget udførlige flora-registreringer på
alle projektarealer. Der blev udført omfattende rydning
af træ- og buskopvækst på to store og tre mindre projektarealer – via henholdsvis professionel entreprenør
og frivilliggruppen. Der blev i 2016 indgået aftaler med
yderligere to lodsejere i Ebeltoft, og indledt positive
drøftelser med yderligere en meget stor lodsejer i BiodiverCity-båndet.
•	Gennemføre kortlægninger af fugle, planter og svampe
i to gamle løvskove, hvor Nationalparkfonden havde indgået aftaler om naturvenlig drift, via henholdsvis konsulentfirma og frivilliggruppen. Heraf fremgår det klart, at
de valgte projektskove dels rummer store naturværdier,
dels kan drage fordel af projekterne. Data tjener som
basiskortlægning og formidlingsstøtte.

•	Gennemføre en orienterende kortlægning af Odder
uden for dens kendte og sikre forekomst i Nationalparken med markante nye fund og observationer omkring
Femmøller, Bogens og Handrup, herunder indgåelse
af aftale med lokale jægere om indberetning af odderobservationer.
•	Give tilskud til og indgå i samarbejde om udarbejdelse
af en inspirations- og bestemmelsesguide ”99 arter i Nationalpark Mols Bjerge” med karakteristiske dyr, planter
og svampe, både almindelige og sjældne, fra overdrev
og gamle løvskove.
•	Gennemføre og afslutte kratrydningsprojekter med
lokale sommerhus-grundejerforeninger på syd- og østMols.
•	Igangsætte og gennemføre løbende formidling om
konkrete natur- og geologiprojekter i nationale medier,
Kristelig Dagblad og DR P1 Morgen.

•	Indgå kontrakt om mere dødt ved i et demonstrations- og udviklingsprojekt i gammel løvskov hos privat
skoveejer.
•	Gennemføre naturpleje og flora-registreringer sammen
med frivilliggruppen og lodsejere på 16 privatejede
stendysser og småbiotoper i landskabet.
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GEOLOGI
Nationalparkfonden skal arbejde for at bevare og styrke de
landskabelige og geologiske værdier i det unikke istidslandskab (§ 2 stk. 2)

I 2016 har Nationalparkfonden gjort dette ved at:
•	Igangsætte, følge og formidle et pollengeologisk projekt
”Vegetationshistorie i Mols Bjerge 2 – Fuglsø Sø”. En 12
m borekerne blev medio august hentet op og dækker
ca. 12.000 år fra Sen-glacial tid til i dag. Boringen blev
formidlet via et velbesøgt arrangement ved søen 17.
august samt i lokale og nationale medier. Et 6000 år
gammelt blad af Spids-Løn er fundet samt pollen af
Soløje.
•	Bevillige og igangsætte samarbejdsprojekt med AU
Geoscience ”GeoRadar-undersøgelse af jordbundslag i
randmorænebakker – Mols Bjerges dannelseshistorie”.
Nationalparken udvirkede færdselstilladelse fra en lang
række lodsejere ved Agri og Feldballe Bakker. Metoden
er ny i denne anvendelse, og synes at have leveret nyttige data.

| 10 | ÅRSBERETNING 2016

•	Bidrage til Naturhistorisk Museums projekt ”Tilbage til
Istiden” med data og fotos fra projekt ”Kæmpestore
kampesten i Nationalpark Mols Bjerge” til museets
ideudvikling og hjemmeside.
•	Give sparring og bevillige tilskud til en folder til en istidsrute på Molslaboratoriet ”Ude i landskabet – Istidsrute
på Molslaboratoriet”.
•	Bevillige en fristforlængelse på eksisterende projekt
til yderligere seismiske undersøgelser af undergrunden under Mols Bjerge – mulig påvirkning af istidens
isstrømme. De supplerende undersøgelser i sommeren
2016 gav fine data og afrapporteres primo 2017.
•	Fritlægge og flytte to store istransporterede kampesten – fra mark ud til offentlig vej (v. Agri Stabelhøje og
Møllerup Gods).
•	Formidle geologitemaer i avisartikler, radioindslag, Ebelfestivalen og Geologiens Dage.
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K U LT U R

K U LT U R U D VA L G E T
Kulturudvalget har i 2016 holdt fire møder. På møderne har
udvalget behandlet henvendelser om støtte og samarbejde
samt drøftet og igangsat forskellige kulturudviklingsprojekter.
Udvalget samarbejder med Ebeltoft Museumsforening og
Museum Østjylland om et udviklingsprojekt for Ebeltoft
bymidtes vigtigste historiske bygningskarré omfattende Det
Gamle Rådhus, Postladen og Siamesisk Samling. Projektet
omfatter renovering af bygninger, indretning og åbning af haverum samt ny historisk formidling. Udvalget har støttet udarbejdelse af baggrundsmateriale for realisering af projektet.
Udvalget har arbejdet med flere projekter i forhold til Kulturby 2017. Der forventes gennemført et stort korarrangement
ved Jagtslottet i samarbejde med Kulturring Østjylland og
Syddjurs Kommune, mens der er usikkerhed om et andet
stort projekt vedrørende skabelse af en flydende kulturscene.
Udvalget har over flere møder og på planseminar arbejdet med kulturstoffet til den nye nationalparkplan. I første
halvdel af året vedrørte arbejdet redegørelse og debatoplæg
til den indledende offentlighedsfase og i anden halvdel
behandling af indkomne forslag og udarbejdelse af tekst til
planforslaget.
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I både plan- og administrationssammenhæng har udvalget
arbejdet med molbohistoriernes store fortælleværdi og kulturhistoriske potentiale. Dette udmøntede sig bl.a. i skabelse
af en installation udført af æbler i forbindelse med Ebelfestivalen over molbohistorien Klokken. Udvalget vil styrke
sin indsats med at øge kendskabet til molbohistorierne fx
gennem publikationer, arrangementer og events.
Samlet har udvalget gennem året modtaget 13 henvendelser
med anmodning om støtte eller samarbejde og har indgået
aftaler og/eller bevilget økonomisk støtte til 10 projekter.
K U LT U R H I S T O R I E O G K U LT U R M I L J Ø E R
Nationalparkfonden skal arbejde for at bevare og styrke
Nationalparkens kulturmiljøer og kulturhistoriske helheder
og enkeltelementer (§2 stk. 3)

I 2016 har Nationalparkfonden gjort dette ved at:
•	Finansiere en registrering af Nationalparkens særlige og
truede kulturmiljøer og enkeltelementer. Registreringen
er et flerårigt projekt og foretages af medarbejdere fra
Museum Østjylland. I 2016 har der specielt været fokus
på miljøer og enkeltelementer omkring Ebeltoft og
Femmøller Strand.

•	Finansiere en renoveringsgennemgang af bygningskarré
omfattende Det Gamle Rådhus, Postladen og Siamesisk
Samling i Ebeltoft. Materialet skal danne grundlag for
fondsansøgninger for bevarelse.

•	Støtte Verdensballetten på Møllerup Gods med et
sponsorat. Støtten betød bl.a. at der kunne tilbydes en
særlig formidling af godsets historie og kulturhistoriske
betydning i Nationalparken.

•	Støtte udgivelse af en kulturhistorisk bog om et helt
særligt sommerhusområde i Mols Bjerge.

•	Støtte klassiske koncerter i Djurs og Mols med et
sponsorat. Koncerterne blev afviklet i særlige naturog kulturmiljøer, og flere af de otte arrangementer
var tæt relateret til nationalparktemaer.

•	Videreudvikle Nationalparkens kulturhistoriske applikation om Kalø Slotsruin med et tårnmodul.
•	Deltage i et stort genopretningsprojekt af det historiske
parkanlæg i Egil Fischers Ferieby sammen med RealDania, den lokale grundejerforening, Syddjurs Kommune og Destination Djursland. Projektet blev afsluttet
i sommeren 2016 med indvielse og afsløring af plancher
samt kulturhistoriske events og guidede ture til særlige
historiske bygningsværker.

•	Støtte Secret Hotels opførelse A WAY med et sponsorat.
Forestillingen omfattede blandt andet naturvandring i
Mols Bjerge med indflettede historier om naturen og
livet.
•	Støtte driften af veteranskibet Skødshoved og afvikle
guidede nationalparkture fra Ebeltoft, Nappedam og
Aarhus med formidling af Nationalparkens maritime
kulturhistorie m.v.

•	Sikre formidling om Nationalparkens maritime kystkultur i samarbejde med lokale foreninger i forbindelse
med en kystkulturfestival på den gamle fiskerihavn i
Ebeltoft samt et dampskibstræf i Fregathavnen.
•	Udføre naturpleje på gravhøje sammen med Nationalparkens frivillige. Projektet har såvel en natur- som
kulturmæssig dimension.
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FRILUFTSLIV

F R I LU F T S U DVA LG E T
Friluftsudvalget har afholdt 4 møder i 2016, hvor der
primært er blevet arbejdet videre med nogle af de store
indsatsområder: Sammenhængende kvalitetsstier, etablering
af primitive overnatningspladser, nye stisystemer, adgang til
og faciliteter på kysten og forbedret net af ridestier.
Alle er langvarige projekter, da arbejdet blandt andet kræver
diverse tilladelser fra myndigheder og private lodsejere.
Udvalget har desuden arbejdet med en del andre mindre
projekter, herunder med Nationalparkens Frivilliggruppes
indsats på friluftsområdet, stier ved Øer, Kløverstier i Ebeltoft, etablering af bro ved Følle Bund og Nationalparkens
kortapplikation.
Endelig har udvalget, over flere møder og på et offentligt
debatmøde, arbejdet med afsnittet om friluftsliv til den nye
nationalparkplan.
Udvalget har behandlet ti ansøgninger og givet støtte til ni.
De fleste af ansøgningerne har omhandlet fysiske faciliteter,
eller sponsorater til større sportsevents.
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F R I L U F T S L I V S A M T N AT U R - O G
K U LT U R O P L E V E L S E R
Nationalparkfonden skal arbejde for at styrke mulighederne for friluftsliv og særlige naturoplevelser og kulturhistoriske oplevelser i det varierede kyst- og kulturlandskab,
herunder bymiljøer (§ 2 stk. 4)

I 2016 har Nationalparkfonden gjort dette ved at:
•	Forsætte arbejdet med at etablere et sammenhængende net af vandrestier, der muliggør lange vandreture af
op til tre dages varighed. Stierne skal certificeres efter
Dansk Vandrelaug regelsæt, og på sigt af den europæiske paraplyorganisation for vandrelaug, European
Ramblers Association.
•	Etablere nye shelterpladser med adgang til primitivt toilet. I løbet af 2016 er vi kommet op på 5 nyetablerede
overnatningspladser, heraf en der skal indrettes specielt
til kørestolsbrugere.
•	Medvirke ved genopretningen af Gravlevstien, så den nu
fremstår veltrimmet og tilgængelig med ny slidbelægning, nye bordbænkesæt mv.

•	Etablere Kløverstier i Ebeltoft i samarbejde med Ebeltoft
Distriktsråd. De fire stier på hhv . 2,5 – 5 - 7,5 og 12 km
giver nye muligheder for at opleve Ebeltoft og omegn
for både turister og fastboende.
•	Etablere en ny bro over Knubbro Bæk, hvor den løber
ud i Følle Bund. Herved er det blevet muligt at genåbne
gulpletstien gennem Hestehaveskoven.
•	Certificere den første kvalitetsvandesti – Mols BjergeStien – i Syddjurs kommune. Stien er 20 km lang og går
gennem nogle af de smukkeste områder i Mols Bjerge.
Stien er certificeret som Kvalitetsvandresti af Dansk
Vandrelaug.

•	Give sponsorater til fire løbearrangementer i og omkring Mols Bjerge: Vinter Ultra Mols Bjerge (VUMB), der
er et vinter-ekstremløb over to dage, Molsløbet, der
er en lokal idrætsforenings årlige halv- og helmaraton,
Oplevelsesløbet, et guidet løb arrangeret af en lokal
Idrætsforening, og DM i orienteringsløb på mellemdistance, arrangeret af PAN i Aarhus.
•	Medvirke til etableringen af et nyt broanlæg til vinterbadere i Ebeltoft.

•	Vedligeholde og opmærke Naturstyrelsens gulprikkede
vandrestier. Arbejdet udføres af Skovhjælpere, som består af en gruppe udviklingshæmmede fra en kommunal
institution. Arbejdet ledes af to frivillige fra Nationalparkens frivilliggruppe.
•	Forbedre brugerfladen på Nationalpark Mols Bjerges
kortapplikation så den i endnu højere grad, nemt og
brugervenligt, kan vise brugeren netop det vedkommende søger.
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ERHVERV OG TURISME

E R H V E RV S U DVA LG E T
I 2016 har Erhvervsudvalget holdt fire møder. Udvalget har
på møderne løbende behandlet henvendelser om støtte og
samarbejde. I den forbindelse har udvalget igangsat eller
deltaget i flere projekter.
Udvalget har også løbende behandlet ansøgninger fra virksomheder om brug af Nationalpark Mols Bjerges logo. I 2016
gav udvalget tilladelser til to fødevareproducenter, en detailforretning og en virksomhed, der arbejder med friluftsliv.
Efter en beslutning i 2015 om, at virksomheder, der er aktive
medlemmer af Nationalparkens Servicenetværk, under visse
betingelser må bruge Nationalparkfondens partnerlogo, ser
udvalget færre ansøgninger om brug af logo fra virksomheder med frontpersonale. Det skyldes, at disse virksomheder
er målgruppen for Servicenetværket, og at de dermed har
adgang til at anvende partnerlogoet.
Til gengæld har udvalget i 2016 med glæde konstateret, at
der har været en ganske omfattende brug af logoet hos disse
virksomheder. Det ses bl.a., at virksomhederne bruger partnerlogoet på deres hjemmesider, i kataloger, i forbindelse
med events og på deres profiltøj. Det betyder, at virksomhederne nu arbejder aktivt med at markedsføre sig på deres
partnerskab, og at de bruger de stedbundne ressourcer i
deres egen markedsføring. Det er samlet set med til at synliggøre Nationalparken og styrke området turistmæssigt.
Udvalget vedtog i 2016 en Synlighedspakke for at understøtte virksomhederne i det arbejde.
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Netværksvirksomhederne har således modtaget et partnercertifikat til at hænge i deres reception, kontor eller
velkomstareal, partnerklistermærker til døre og vinduer
samt korttavle med Nationalparkområdet og deres egen
virksomhed markeret med en rød plet med tilhørende
tekst. Sidst på året besluttede udvalget endvidere at stille
nationalparkflag til rådighed for de virksomheder, der har en
flagstang.
Synlighedspakken er en god støtte for virksomhederne i deres værtsskab, og det har betydet en endnu bedre synlighed
af Nationalparken i området.
TURISME, ERHVERV OG LOKALBEFOLKNING
Nationalparkfonden skal støtte en udvikling til gavn for
lokalsamfundet, herunder erhvervslivet, med respekt for
beskyttelsesinteresserne. (§ 2 stk. 6)

I 2016 har Nationalparkfonden gjort dette ved at:
•	Tilbyde 12 nye virksomheder at gennemføre Nationalparkens Serviceuddannelse. Det er et kompetenceudviklingsforløb, der går ud på at optimere områdets servicekvalitet og nationalparkværtsskab. På et tredages forløb
arbejder deltagerne med at få et bredere kendskab til
Nationalparken. De arbejder med værtsskab og styrker
deres netværk og kendskab til hinandens virksomheder
og produkter. Kurset retter sig mod virksomheder med
frontpersonale inden for turistbranchen eller virksomheder, der har lyst til at arbejde målrettet med besø-
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gende i Nationalparken. Årets deltagere var det tredje
hold, der har gennemført uddannelsen, der begyndte i
2013/14.
•	Føre Nationalparkens Servicenetværk gennem 2016
med et netværksmøde før sæsonstart og to særlige arrangementer, dels om erhvervsemner i forbindelse med
forarbejdet til ny Nationalparkplan og dels afsløring af
vinderprojektet i arkitektkonkurrencen om Nationalparkens planlagte Velkomstcenter. Servicenetværket nåede
i 2016 op på 37 lokale virksomheder, hvis ledere og ansatte har deltaget i Nationalparkens Serviceuddannelse.
Det er et værdifuldt samarbejde med fokus på at styrke
værtsskabet i området. Nye turismeprodukter er i 2016
blevet udviklet i samarbejde mellem partnere.
•	Sikre synliggørelse af Nationalparkens partnere og Nationalparken gennem en Synlighedspakke. Virksomhederne har også haft mulighed for at sælge Nationalparkens
merchandise-produkter.
•	Producere en opgave- og malebog til Nationalparkens
Servicenetværksvirksomheder for at støtte dem i at
formidle e-bogen ”Ella Bella i Nationalpark Mols Bjerge
med Ebeltoft” til deres gæster (en gratis e-bog målrettet
børnefamilier på besøg i området). Det betyder, at virksomhederne vil kunne give deres gæster (børnefamilier)
en gratis opgave-/malebog, hvori der er en henvisning
til e-bogen, der formidler området til børn i alderen
5-12 år og deres forældre.

•	Gennemføre netværksmøder og rådgivningssamtaler
med lokale fødevareproducenter og iværksættere. Det
sker som led i projektet Nationalparken på Spisekortet. Virksomheder og iværksættere kan få sparring,
herunder relevante henvisninger til lokale virksomheder
og netværk, hvor der kan være samarbejdsmuligheder,
oplysninger om brug af naturen i fødevarer, vejledning
i synliggørelse på grundlag af stedbundne ressourcer
og mulighederne for at bringe Nationalparken i spil i
forhold til et lokalt fødevareprodukt. Denne aktivitet har
samtidig sikret stor viden i Nationalparken om lokale
producenter og iværksættere inden for branchen, og
det sker som optakt til et større projekt i 2017.
•	Støtte eventen ”Grand Opening – Hamp som fødevare”
med henblik på at udbrede kendskabet til hampeproduktion i Nationalparken og samtidig synliggøre Nationalparken over for de mange deltagere i eventen.
•	Støtte en lokal iværksættervirksomhed i at omlægge
eksisterende produktion baseret på norsk råvare-import
til egen økologisk blæretang fra to kystanlæg beliggende
inden for Nationalpark Mols Bjerges område.
•	Deltage i projektet Bleisure – Business & Leisure på Djursland sammen med Destination Djursland og en række
virksomheder på Djursland, herunder flere virksomheder
fra Nationalparkens Servicenetværk. Projektet går ud på
at skabe øget interesse for Djursland som mødedestination og at gøre erhvervs- og mødegæsten til turist.
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FORMIDLING

Nationalpark Mols Bjerge har ikke et udvalg for formidling, da
opgaven går på tværs af alle aktivitetsområder.
Næsten fuldt finansieret af Friluftsrådet har Nationalpark Mols
Bjerge en koordinerende naturvejleder, der ud over at arbejde
med nedennævnte formidlingsprojekter også er ansvarlig for
at koordinere og distribuere henvendelser til Nationalpark
Mols Bjerge om formidlingsarrangementer til andre offentlige og private aktører i området. Disse aktører deltager i
et formidlingsnetværk under ledelse af den koordinerende
naturvejleder og omfatter syv lokale frilufts- og formidlingsinstitutioner. 2016 var sidste år hvor Friluftsrådet direkte finansierede en stilling i Nationalparken. Fra 2017 kan de danske
nationalparker sammen og individuelt søge projektmidler i
Friluftsrådet til at realisere forskellige former for fyrtårnsprojekter inden for formidling, læring og friluftsliv.

Nationalparkfonden skal arbejde for at styrke forskning,
undervisning, naturvejledning og formidling af de landskabelige, geologiske, natur- og kulturhistoriske og friluftsmæssige
værdier (§ 2 stk. 5)

I 2016 gjorde Nationalparkfonden dette ved at:
•	Tilbyde daglig formidling og guidede natur- og kulturture i
skolernes sommerferie. I 2016 var Nationalparkens guider
posteret ved Kalø Slotskro, Molslaboratoriet, Femmøller
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Strand. De 6 nationalparkguider havde direkte kontakt
med 9583 personer hen over sommeren. Af dem havde
guiderne ca. 850 personer med på guidede ture ud i landskabet.
•	Tilbyde tre timers sightseeing i bus i Nationalpark Mols
Bjerge med stop på udvalgte steder. Bussen var stort set
fuld på alle afgange og fragtede i alt 497 personer rundt
til natur- og kulturoplevelser i Nationalparken.
•	Tilbyde en række gæstesejladser i samarbejde med Veteranskibet Skødshoved. Turene afgik fra Ebeltoft og Aarhus og havde en nationalparkfrivillig formidler ombord.
Sejladserne fra Aarhus gik ad Veteranskibets historiske
rute til Nappedam, hvor gæsterne fik en rundvisning på
Kalø Slotsruin, før de blev sejlet retur til Aarhus. Samlet
deltog 187 betalende gæster i Nationalparksejladserne.
•	Kvalitetssikre Nationalparkens hjemmeside, der blev
relanceret i 2014. I 2016 har fokus været på at kvalitetssikre dokumentationen i fanebladet Om Nationalparken.
Derfor er der kommet adgang til en del dokumenter
om Nationalparkfondens arbejdsgrundlag og en række
fagrapporter inden for natur. Hertil kommer, at der er
oprettet en særlig side om arbejdet med henholdsvis
Nationalparkplanen for 2018-24 og velkomstcentret. Her
vil borgere altid kunne holde sig opdateret. I 2016 har
hjemmesiden haft ca. 57.500 besøg, hvilket er en stigning
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på knap 14 % i forhold til 2015. Hjemmesiden bliver
jævnligt opdateret med nyheder.
•	Lave flere ugentlige opdateringer på Nationalparkens
Facebook-side. I 2016 er der sket en stor stigning i
antal følgere fra små 2000 følgere i 2015 til knap 3.600
følgere ved udgangen af 2016. Det er en aktiv Facebook-side med mange likes, kommentarer og delinger.
Facebook-siden vokser fortsat roligt uden brug af boost
og annoncering.
•	Udsende nyhedsbreve til 711 abonnenter. Antallet af
abonnenter er i løbet af 2016 steget med knap 37 %.
Nationalparken udsendte i 2016 seks nyhedsbreve med
ultrakorte artikler og teasere med mulighed for at klikke
videre til nyheder på hjemmesiden, opdateringer på
Facebook eller film på YouTube eller Vimeo.
•	Sikre redaktionel omtale bl.a. gennem udsendelse af
pressemeddelelser. Sekretariatet udsendte 46 pressemeddelelser i 2016 mod 32 i 2015. Der har været knap
500 omtaler af Nationalpark Mols Bjerge i trykte medier
i 2016 (mod ca. 400 i 2015) og mindst lige så mange
omtaler på webmedier. Vi har igen haft et samarbejde
med Destination Djursland om omtale af Nationalpark
Mols Bjerge i deres destinationsblad og hvervebrochure Djursland. Hertil kommer lokale særudgivelser som
f.eks. Turistavisen, inflight-magasiner og landsdækkende

udgivelser som f.eks. sommerhuskataloger. Endelig har
Nationalparkfondens medarbejdere gennem året deltaget i flere interviews i radio og tv.
•	Lancere Nationalparkens læringsportal ”Lær med Nationalparken”, hvor der er samlet en lang række undervisningsforløb om Nationalparken. Forløbene er samlet
under fire tværfaglige temaer:
- Det vilde liv om Nationalparkens flora og fauna
- På istidens holdeplads om landskabsdannelsen
- Livet i Nationalparken – før, med nedslag i
4 historiske perioder
- Livet i Nationalparken – nu.
•	Deltage på feriemessen ”Ferie for alle” i Herning og
Ebelfestivalen i Ebeltoft. Det er arrangementer, hvor
Nationalparken når ud til rigtig mange mennesker.
•	Arrangere en lang række rundvisninger på Jagtslottet og
i Karlsladen. Nationalparkens frivillige varetog rundvisningerne, der samlet havde over 650 deltagere.
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FRIVILLIGE
Nationalparkfonden arbejder intenst med at inddrage frivillige
lokale borgere i arbejdet med at udvikle Nationalparken. Formålet er at sikre større kendskab til Nationalparken og sikre
større ejerskab i lokalbefolkningen. Desuden udfører de frivillige et uvurderligt stykke arbejde, der er med til at opfylde
Nationalparkens formål på en række områder, hvor det ellers
ikke ville være muligt med de ressourcer, der er til rådighed.

•

T urguider generelt: Guider på bestilte ture i Nationalparken, oftest i Mols Bjerge.

•

T urguider Skødshoved: Formidling af den maritime kulturhistorie under sejladser med veteranskibet Skødshoved.

•

S kovhjælperene: Vedligeholdelse af afmærkede gulpletstier i Mols Bjerge.

•

 valitetsvandrestier: Etablering af to-tre kvalitetsvandreK
stier og en kvalitetsvandrevej med mulighed for primitiv
overnatning. Desuden etablering af andre nye stianlæg.

Frivilliggruppen tæller ved udgangen af 2016 47 aktive
medlemmer, der er fordelt på en række forskellige arbejdsgrupper:
•

 alø Slotsruin: Fjernelse af uønsket opvækst, oprydning,
K
tilsyn og andre småopgaver defineret af Naturstyrelsen
og Kulturarvsstyrelsen.

•	Eventgruppen: Arbejde med bemanding af infoboder,
deltagelse i markeder, officials ved særlige lejligheder mv.
•	
Stier på Øer: Arbejder med reetablering af stisystemet i
de gamle råstofgrave på Øer.

•	
Sheltergruppen: Tilsyn med et antal shelters rundt om i
Nationalparken, herunder oprydning, tilvejebringelse af
brænde og almindeligt mindre vedligehold.

•

 yvelkvælerne/biodiversitetsgruppen: Arbejder med
G
naturplejeprojekter og registrering af fauna.

•

•

 idestier: Arbejder med forbedringer af ridestinettet,
R
særligt Mols Bjerge.

 edligehold på stendysser: Fjernelse af uønsket tilgroning
V
på udvalgte stendysser. Registrering af højenes biologi.

•	
Jagtslotguider: Rundvisninger på Jagtslottet på Kalø og i
Besøgscenter Karlsladen.
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N AT I O N A L PA R K E N S V E L K O M S T C E N T E R
Som et selvstændigt projekt til opfyldelse af en lang række af
Nationalpark Mols Bjerges formål og målsætninger arbejder
Nationalparkfonden for at opføre et Velkomstcenter ud mod
Molsvej ved Kalø Slotsruin.
Velkomstcentret skal udgøre Nationalparkens formidlingsmæssige spydspids, og placeringen er optimal, fordi:
•	Området ligger som en gateway til Nationalpark Mols
Bjerge i parkens vestlige ende mod Aarhus.
•	Området har en god forbindelse til det overordnede
vejnet.
•	Området er allerede i dag Nationalpark Mols Bjerges
mest besøgte udflugtsmål med over 200.000 besøgende
om året.
•	Kalø Slotsruin er et unikt kulturmiljø og udgør en af
landets vigtigste borgruiner. I nærområdet ligger to
store offentlige løvskove med særligt naturindhold.

•	Området byder på gode fysiske rammer for en lang
række land- og vandbaserede aktiviteter.
•	Der er flere formidlings- og naturaktører i nærområdet
som fx Danmarks Jægerforbunds nye domicil med
Jagtens Hus, BioScience under Aarhus Universitet på
Kalø Hovedgård og Danmarks eneste Økologiske Landbrugsskole ved Egens havhuse.
I foråret 2016 afviklede Nationalparkfonden med en EU-bekendtgørelse en prækvalifikation for at finde arkitektfirmaer
til en arkitektkonkurrencen for Velkomstcentret, og i efteråret blev selve konkurrencen med fem deltagende firmaer
afviklet.
Vinderen blev Arkitema Architects, med et projekt hvor
velkomstcentrets formgivning er inspireret af det omgivende
landskab som en blød bakke. Centret er indbygget i terrænet
og indeholder en veldisponeret indretning med modtage- og
formidlingsfaciliteter samt en stor restaurant.
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A D M I N I S T R AT I O N

Timeforbrug 2016
Nationalparkfonden drives af et sekretariat med 5 medarbejdere. Herudover havde sekretariatet i sommerferien 6
løst ansatte nationalparkguider. Det samlede timeforbrug for
medarbejderne var i 2016 på 8753 arbejdstimer.

Note: På grund af ændringer i regnskabsopsætningen indeholdt resultatet for 2013 også tilskud ydet i 2012. Resultat for
efterfølgende år indeholder tilskud bevilget i de pågældende
år.

I forhold til timeforbruget på formidlingsområdet har nationalparkguiderne brugt 1208 timer. Formidlingskoordinatoren,
som er næsten fuldt finansieret af Friluftsrådet, har brugt
1275 timer på formidlings- og friluftsområdet.

Ved årets afslutning er der båndlagt kr. 785.900, som bestyrelsen har besluttet at bruge til bestemte formål, eller som der
er indgået købsaftale om. Den reelle opsparing er således pr.
31.12.2016 kr. 5.375.880.

Timeforbrug til administration på 3394 timer omfatter sekretariats-, bestyrelses-, udvalgs- og rådsarbejde.

Tilskud fra eksterne parter
		
Friluftsrådet
Nordeafonden
I alt		

Regnskab 2016		
		
Kr.
Administration
2.001.878,52
Natur
768.672,59
Geologi og landskab
278.155,18
Kultur
690.970,78
Friluftsliv
711.678,76
Erhverv og lokalsamfund
508.005,65
Formidling
1.213.848,18
Velkomstcenter
1.061.663,91
Forbrug 2016
7.234.873,57
Tilskud og indtægt
-449.132,00
I alt
6.785.741,57
		
Da bevillingen for 2016 var på 7.600.000 kr. har Nationalparkfond Mols Bjerge
opsparet kr. 814.259

		
Opsparing 2016
		
Resultat 2012
Resultat 2013
Resultat 2014
Resultat 2015
Resultat 2016
Opsparing pr. 31.12.2016
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kr.
-437.811,00
-8.671,25
-446.482,25

Videreførelser 2016
De midler, som Nationalparkfonden giver i tilskud udgiftsføres i det år, de er bevilget, og hensættes på tilsagnskonto,
således at midlerne ikke kan disponeres til andre formål. Pr.
31.12.2016 er der 1.682.152 kr. på tilsagnskontoen.
Forbrug 2016 i pct.

■ Administration 27%
■ Natur 11%
■ Geologi og landskab 4%
■ Kultur 10%
■ Friluftsliv 10%
■ Erhverv og lokalsamfund 7%

Kr.
3.900.087,00
-1.756.345,00
1.781.502,00
1.422.277,00
814.259,00
6.161.780,00

■ Formidling 17%
■ Velkomstcenter 14%
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